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A partir dos séculos XVI e XVII, iniciou-se uma mudança na natureza da ciência e do 
pensamento medieval. A visão de um mundo orgânico, vivo e espiritual foi sendo substituída 
gradativamente pela noção de um mundo máquina, composto de objetivos distintos, em 
função das revolucionárias mudanças na física e na astronomia, ocorridas depois de Copérnico, 
Galileu e Newton. A partir desse período, iniciado no século XV e que os historiadores 
denominaram Idade Moderna, surgiu o Renascimento que recolocou o homem como centro do 
universo, período esse chamado de antropocentrismo.  
 
Com o Renascimento, o comércio começou a tomar força e com ele surgiram as grandes 
companhias de navegação, caracterizando-se pelos descobrimentos marítimos e como 
conseqüência o apogeu do mercantilismo, do racionalismo e o advento da experimentação 
científica.  
 
De acordo com esse modelo de ciência, o homem, senhor do mundo, podia transformar a 
natureza, explorá-la, e a ela deveria servi-lo, fazer-se escrava e obedecer. Sai o conceito de 
terra como mãe nutridora e entra o conceito de natureza supridora de todos os desejos do 
homem.  
 
Do ponto de vista da ciência, essa mudança da relação homem/natureza alterou também a 
relação ética e teórica do homem consigo mesmo. Na verdade, essa visão homem-máquina 
deu origem a um novo método de investigação científica que envolve a descrição matemática 
da natureza, defendida por Francis Bacon.  
 
Francis Bacon é um divisor de águas na história do homem. Ele conseguiu, em somente uma 
frase, inverter o paradigma do mundo clássico, colocando como epicentro da busca humana 
não mais a felicidade compreendida como sabedoria e equilíbrio interior, mas o bem estar 
material como pressuposto da felicidade que dele deriva.  
 
Aristóteles estava convencido de que tudo aquilo que os seres humanos podiam inventar no 
campo tecnológico já havia sido inventado antes de seu tempo e que, portanto, só restava ao 
homem aplicar-se totalmente à especulação racional e fruição espiritual por meio da filosofia e 
das artes.  
 
Bacon, ao contrário, tinha a convicção de que tudo aquilo que havia para ser criado no campo 
filosófico ou estético já havia sido pensado durante a Idade Clássica e a Renascença, chegando 
até a afirmar que toda filosofia dos gregos reduzia-se a tagarelice de velhos desocupados com 
jovens ignorantes e que, portanto, no seu modo de ver, não havia mais tempo a perder com 
elucubrações humanistas, era preciso dedicar-se de corpo e alma ao progresso material 
através da síntese entre a teoria e a prática.  
 
Em sua Instauratio magna (Grande renovação) Francis Bacon se lamenta ao afirmar que “a 
tradição filosófica é uma sucessão de mestres e alunos e não a sucessão de inventores e de 
aperfeiçoamento de invenções”.  
 
Esse programa, que conduz ao matrimônio da filosofia natural com a produção industrial, que 
seria celebrada somente um pouco mais tarde, quando a aplicação da ciência à indústria criaria 
uma época completamente nova em relação à rural, pois, intui que, a partir da efervescente 
atividade empresarial poderia nascer uma nova época tão somente se as ciências fossem 
obrigadas a deixar a abstração para passar a visar a uma melhor qualidade de vida cotidiana.  
 
Sendo assim, podemos afirmar que, talvez, sem Francis Bacon a Revolução Industrial 
demorasse um pouco mais para acontecer.  
 
As conseqüências dos estudos de Bacon parece ter indicado que o homem abriu uma via na 
qual não poderia mais parar de perseguir avanços, com uma ousadia cada vez maior.  
 



Hoje, muitas décadas depois, o conhecimento parece ter se tornado o principal ingrediente de 
tudo que produzimos, fazemos, compramos e vendemos e administrá-lo parece ter se 
constituído no mais importante desafio de gestores e empresas.  
 
Estamos vivendo na sociedade do conhecimento e esta não segue uma lógica econômica, pois 
difere totalmente de outras commodities, uma vez que não segue a teoria da escassez e sim a 
teoria da abundância, ou seja, quanto mais compartilho mais tenho e quando mais usarem, 
maior será o seu valor.  
 
Nesta nova sociedade passou a ser primordial o gerenciamento do conhecimento o que se 
denominou Gestão do Conhecimento.  
 
É importante observar que Gestão do Conhecimento não é tecnologia, mas usa a tecnologia 
para compartilhar o conhecimento.  
 
Na verdade trata-se de uma metodologia, mas que não funciona sem mudanças culturais e 
gerenciais dentro da organização.  
 
Podemos conceituar, então, Gestão do Conhecimento como uma disciplina que promove, com 
visão integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo o ativo de informação 
possuído pela empresa.  
 
Estas informações podem estar em um banco de dados, em documentos, em procedimentos e 
até em pessoas, através de seus conhecimentos e habilidades.  
 
E por que precisamos gerenciar o conhecimento?  
 
Para não repetir os erros do passado, para registrar o conhecimento dos colaboradores, 
registrar as melhores práticas e depois disponibilizar este conhecimento gerado a todos os que 
de alguma forma têm alguma relação com a organização.  
 
Gestão do Conhecimento se relaciona com a Gestão de Pessoas gerando-lhes características 
específicas sem as quais, a empresa não consegue um ambiente e nem condições propícias 
para o desenvolvimento continuado, para a criatividade, para a inovação e para o aprendizado 
organizacional.  
 
Diante deste cenário, nunca foi tão urgente e dramática a necessidade de conhecimento, bem 
como a necessidade de retomada de valores humanos, principalmente para àqueles que 
trabalham com tecnologia perecível como serviços ou produtos que envolvem informação.  
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